
 

Anders Chydenius stiftelse 

 

Verksamhetsberättelse för 2006 
 

Tyngdpunkten för Anders Chydenius stiftelse år 2006 var starten för projektet att ge ut 
Chydenius samlade verk, 240-årsjubileet för tryckfriheten samt internationellt arbete.  
 
I jubileumsårets tecken ordnade stiftelsen sitt första internationella seminarium och 
publicerade sin första bok på engelska. Det verkar finnas förutsättningar för ett 
växande internationellt intresse för Chydenius och stiftelsens verksamhet. Stiftelsens 
nya ombud inledde sitt arbete i början av året. I höstas diskuterade styrelsen 
riktlinjerna för verksamheten åren 2007-2009. 

Sommarseminariet  
 

Stiftelsen ordnade tillsammans med Karleby stad och Karleby universitetscenter ett 
seminarium under jubileumsåret för J.V. Snellman under temat Den snellmanska 
nationalstaten i ett globalt perspektiv i Karleby den 16 juni 2006. Programmet 
under seminariet som hölls i Karlebysalen var följande: 
 
Välkomstord  
 Anders Chydenius stiftelsens ordförande Gustav Björkstrand 
Möjliga världar. Chydenius, Snellman och globaliseringen  
 Talman Paavo Lipponen 
”Det nationella" och dess föränderliga former  
 Professor Pauli Kettunen 
Global företagsamhet och nationella värden   
 Generaldirektör Asmo Kalpala 
Den globla ekonomin – en global ekonomisk politik? 
 Bankdirektör Sinikka Salo 
Nationalstaten i europeiskt perspektiv   
 Professor Sverker Gustavsson 
Är det dags för en lokalisering? Nuläget och framtidsperspektiv på den globala 
medborgaraktivismen  
 Verksamhetsledare Pauliina Arola 
Världsmedborgarskap – utopi eller möjlighet? 
 Professor Juha Sihvola 
 
Ordförande för seminariet och paneldiskussionen var forskare Matti Kalliokoski.  I 
seminariet deltog ca 100 personer. 
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Evenemang i anledning av 240-årsjubileet för tryckfriheten   
  

Temat för 240-årsjubileet för tryckfriheten blev förverkligandet av 
offentlighetsprincipen i Europeiska unionen. I anledning härav tillsände stiftelsen ett 
brev till Finlands statsminister och justitieminister om målsättningar för 
offentlighetsprincipen under Finlands ordförandeskap för EU. För evenemang i 
anslutning till detta ändamål erhöll stiftelsen 3000 euro i bidrag från 
utrikesministeriets Europainformation. 

 
  Öppen föreläsning i Karelby   
 

Stiftelsen ordnade en föreläsning i Karleby under rubriken Medborgarna och EU - 
fungerar offentlighetsprincipen? den 11 april 2006. Föreläsningen ägde rum på 
Chydenius-institutet och inledningen hölls av europaparlamentariker Alexander Stubb. 
Ordförande var Pertti Hyttinen. 

 
 Internationellt seminarium i Helsingfors  
 

Tillsammans med Internationella Europarörelsen (International European Movement) 
och Finland i Europa rf. höll stiftelsen ett internationellt seminarium under rubriken 
Democracy and Transparency in the European Union i Helsingfors den 1 
december 2006. Seminariet gick på engelska. I samband med seminariet publicerades 
även en engelskspråkig jubileumsskrift. Programmet under seminariet som hölls i 
riksdagens annex var följande: 
 
Välkomstord 
 Anders Chydenius stiftelses ordförande Gustav Björkstrand 
 Finland i Europa rf.:s ordförande Jari Vilén 
 Generalsekreteraren för Internationella Europarörelsen Henrik Kröner 
 (Belgien) 
Från konstitutionell kris till ett demokratiskt Europa   
 Riksdagens talman Paavo Lipponen 
 Ordföranden för Europaparlamentets grundlagsutskott  Jo Leinen 
 (Tyskland) 
Öppenheten och Finlands EU-ordförandeskap    
 Europaminister Paula Lehtomäki 
Framtidsperspektiv på öppenheten inom EU   
 F.d. justitieombudsmannen för EU Jacob Söderman 
 Professor Sverker Gustavsson (Sverige) 
 Riksdagsledamot Heidi Hautala 
Sammandrag 
 Minister Charles-Ferdinand Nothomb (Belgien)  
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Ordförande för seminariet och paneldiskussionen var stiftelsens ombud Juha 
Mustonen. I seminariet deltog ca 150 personer. Ett fyrtiotal var internationella gäster. 

Publikationer 
  

Stiftelsens första publikation på engelska The World's First Freedom of Information 
Act - Anders Chydenius´ Legacy Today gavs ut den 1 december i Helsingfors. I 
boken publiceras 1766 års tryckfrihetsförordning för första gången i engelsk 
översättning. 
 
I boken ingår även professor Juha Manninens artikel om bakgrunden till 
tryckfrihetsförordningen och Chydenius roll i beredningen av densamma. Dessutom 
ingår aktuella inlägg om situationen för offentlighetsprincipen i Finland, Europa och 
världen: skribenter är professor Olli Mäenpää, redaktören för Statewatch, Tony 
Bunyan (UK), och direktören för National Security Archive, Thomas Blanton (USA). 
Hälsningen från EU:s ordförandeland framfördes av justitieminister Leena Luhtanen.  
 
Upplagan var 1000 exemplar och redigerades av stiftelsens ombud. Boken har delats 
ut till samarbetspartners, bibliotek, universitet, massmedia, närstående grupper och 
övriga intresserade.   
 

Samlingsutgåvan  
 

På stiftelsens initiativ har projektet att ge ut Anders Chydenius samlade verk inletts 
från och med början av år 2006. För beredningen av projektet ingicks ett 
samarbetsprojekt med Chydenius-institutet (samarbetsavtal 28.11.2005). Det praktiska 
arbetet har i huvudsak gjorts på Chydenius-institutet. 
 
Stiftelsens roll har närmast varit att befrämja finansieringen av projektet. Den 
sammanlagda budgeten för projektet är 877 500 €, och stiftelsens målsättning är en 
delfinansiering på 82 400 €. Under årets lopp har följande bidrag erhållits: Karleby 
stad (10.000 €, 31.1.2006), Nordea Bank (1.500 €, 20.4.2006) och Finlands bank 
(10.000 €, 14.9.2006). Om man beaktar Sanoma WSOY:s bidrag året innan  (10.000 
€), är finansieringen nu uppe 31.500 €.  
 
Dessutom har det fattats betydelsefulla finansieringsbeslut till förmån för projektet 
med samlingsutgåvan som förverkligas senare. Av det bidrag på  40.000 euro som 
beviljats av Finlands bank utbetalas resten (30.000 €) under kommande år. Karleby 
stad har fattat ett principbeslut om ett årligt bidrag på 10.000 som erläggs åren 2007-
2010 (sammanlagt 40.000 €). Under det gångna året har stiftelsen också fått ett 
positivt beslut från två betydande finansiärer i Sverige. Riksbankens Jubileumsfond 
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beviljade 370 000 kronor och  Kungl. Vitterhets Akademien 300 000 kronor för 
redigeringen av samlingsutgåvan. Under året gjordes det upp avtal med två företag, 
Metso Oyj (1000 €) och Pohjolan Voima Oy (10.000 €) om bidrag till stiftelsen. 
Motprestationen består i att företagen syns på stiftelsens hemsidor och även omnämns 
som bidragsgivare i samlingsutgåvan.  
 
Dessutom kan bidrag som erhållits för samlingsutgåvan och stiftelsens övriga 
verksamhet användas för projektet. I november flyttade stiftelsen 35.000 euro till 
Chydenius-institutet för projektet med samlingsutgåvan. 
 
Stiftelsens ordförande Gustav Björkstrand har varit ordförande för styrgruppen för 
projektet samt för redaktionskommittén. Styrgruppen och redaktionskommittén har 
samlats två gånger under år 2006.  
 

Samarbete 
 
I tecknet av 240-årsjubileet för tryckfriheten har stiftelsen skapat kontakter till och 
samarbetat med flera nya internationella partners (International European Movement, 
Statewatch, National Security Archive, UNESCO). Dessutom har stiftelsen planer på 
ett Chydenius-seminarium i Storbritannien tillsammans med Näringslivets delegation 
EVA. 
 
Stiftelsen har deltagit i firandet av Snellmans 200-årsjubileum i Karleby. Under 
verksamhetsåret har stiftelsen även deltagit i firandet av planerna inför firandet av 90-
årsjubileet för Finlands självständighet i Karleby. Stiftelsen har berett utdelningen av 
en Chydenius-medalj för ett arbete som befrämjar förverkligandet av 
öppenhetsprincipen tillsammans med Finlands Journalistförbund och stiftelsen för 
Helsingin Sanomat. 
 

Hemsidor  
 
www.chydenius.net –sidorna har använts aktivt för at informera om stiftelsens 
verksamhet. Även stiftelsens publikationer finns tillängliga i elektronisk form.   
 
Hittills har 83 personer registrerat sig över nätet på stiftelsens postningslista.  Under 
året har fyra nyhetsbrev skickats ut. 

Styrelse 
 

Styrelsens sammansättning under år 2006: 
 

Verksamhetsberättelse_2006.doc      16.2.2007 



 

Gustav Björkstrand ordförande 
Sverker Gustavsson vice ordförande 
Martti Eurola  medlem 
Antti Isotalus  medlem 
Asmo Kalpala medlem 
Kristiina Kouros medlem 
Raimo Sailas  medlem  
Sinikka Salo  medlem 
Krister Ståhlberg medlem 
 
I tur att avgå år 2006 var de av Karleby stad utsedda Martti Eurola och Sverker 
Gustavsson samt den av garantiföreningen för Chydenius-institutet utsedda Raimo 
Sailas. De omvaldes i styrelsen. 
 
Styrelsen har sammanträtt fyra gånger. Årsmötet hölls den 16 februari 2005 i 
Helsingfors. 
 
Juha Mustonen har varit ombud för stiftelsen. Hans ställföreträdare har varit Pertti 
Hyttinen (styrelsens årsmöte 1/2006). 
 
Mikael Forss (OFR) och Kai Karjaluoto har varit revisorer, Sirpa Pihlajaniemi (OFR) 
och Veli Vatanen vice revisorer. 
 

Ekonomi och medelanskaffning  
 

Stiftelsens bokslut var xxx  € på vinst. Den 7 januari 2005 beviljade skattestyrelsen 
stiftelsen skattefrihet för donationer till stiftelsen för åren 2004-2006. Under 
verksamhetsåret anhöll stiftelsen även om skattefrihet för donationer för understöd av 
vetenskapligt arbete för åren 2007-2009. Stiftelsen har fortsatt medelanskaffningen, 
och målsättningen har varit att erhålla donationer såväl för verksamheten som för att 
utöka kapitalet. 
 
Födelsedagsdonationerna utgjorde ett viktigt bidrag till stiftelsens medelanskaffning. 
Donationerna i anledning av generaldirektör Antti Tanskanens bemärkelsedag 
inbringade 32.760 euro till stiftelsen. Donationer i anledning av direktör Mikko 
Viitasalos bemärkelsedag inbringade 1205 euro. 
 
Stiftelsen har erhållit följande donationer för projektet med samlingsutgåvan under det 
gångna verksamhetsåret: 
   

Karleby stad     10.000 
Nordea bank      1.500 
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Finlands bank  10.000 
 
Summa  21.500 

 
Stiftelsen har under det gångna verksamhetsåret erhållit följande donationer för 
fortsatt verksamhet: 

Karleby stad (årsbidrag)   15.000 
YIT-yhtymä   2.000 
Rautaruukki Oyj   1.500 
Kesko Oyj   500 
Pricewaterhouse Coopers  1.500 
Huhtamäki Oyj  2.000 
Utrikesministeriet/ Europainformation  3.000 
 
Summa  26.500 

 
Stiftelsens reglerade kapital (40.000 €) har placerats i instrument med korta räntor. 
Stiftelsens sammanlagda förmögenhet i slutet av året uppgick till xxx. 
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